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I. Dane podstawowe



1.1. Inwestor.
Nadwiślańska  Spółka  Mieszkaniowa  Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 2 , 32-620 Brzeszcze

1.2. Biuro projektowe.
Firma Projektowa KONSPRO Dariusz Obstarczyk
32-600 Oświęcim, ul. Ceglana 3

1.3. Podstawa formalno-prawna.
- Umowa z dnia 29.06.2020 r.
-     Rozp. Ministerstwa Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. ze zmianami, w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
-    Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane 
-    Rozporządzenie MR z dnia z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego
-     Rozporządzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych

1.4. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz
zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń  poddasza, wraz z przebudową konstrukcji
dachu w budynku jednorodzinnym bliźniaczym przy ul. Olszewskiego 19 w Jaworznie.  
W  ramach  inwestycji  rozbudowane  zostaną  instalacje  wewnętrzne  wod-kan,  C.O.
i elektroenergetyczna, oraz wybudowana zostanie wewnętrzna instalacja gazu w 2 lokalach
mieszkalnych. Zakresem opracowanie obejmuje projekt budowlany dla przedsięwzięcia.

Zakresem projektowanych robót obejmuje:
- roboty rozbiórkowe część konstrukcji dachu wraz z pokryciem 
- roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń w obiekcie istniejącym
- roboty budowlane związane z nadbudową lukarny na poddaszu budynku oraz z przebudową
  części konstrukcji dachu w budynku
- Budowę ganku na wejściowych schodach do budynku (rozbudowa)
- roboty remontowe i wykończeniowe w istniejących pomieszczeniach 
-  roboty  związane  z  przebudową  instalacji  sanitarnych  w  zakresie  wynikającym
z   projektowanej przebudowy
-  roboty  związane  z  przebudową  instalacji  elektrycznych  w  zakresie  wynikającym
z   projektowanej przebudowy
- budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku
Celem  opracowania  jest  przygotowanie  dokumentacji  formalno  prawnej  dla  uzyskania
pozwolenia na budowę dla całego przedsięwzięcia.

1.5. Materiały wyjściowe.



- Uchwała NR XXXII/437/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Centrum”.

- Zaświadczenie Prezydenta Miasta Jaworzno znak: UA-ZP.6724.2.7.2021 o zgodności
zamierzonej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, z ustaleniami MPZP

- Warunki przyłączenia budynku do sieci gazowej wydane przez PSG sp. z o.o. Oddział
Zakład  Gazowniczy  w  Zabrzu  znak:  W114/0000064963/00001/2020/00000  z  dnia
20.05.2020 r.

- Uzgodnienie  branżowe  wydane  przez  Wodociągi  Jaworzno  sp.  z  o.o.
znak: TT/430/02/2021 z dnia 11.02.2021 r.

- Uzgodnienie  branżowe  wydane  przez  Tauron  Dystrybucja  S.A.
znak: TD/OBD/OMD/2021-02-15/0000014 z dnia 15.02.2021 r.

- Informacja Spółki Ciepłowniczo - Energetycznej Jaworzno III Sp. z o.o. w Jaworznie
o  braku  możliwości  przyłączenia  do  sieci  ciepłowniczej  budynku,  pismo
znak: TH/P/2961/0/13559/21 z dnia 17.02.2021 r.

- Informacje i wytyczne uzyskane od Inwestora oraz użytkowników obiektu
- Mapa zasadnicza terenu 
- Wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne przeprowadzone w budynku
- Informacja  o  warunkach  górniczo  geologicznych  nr  43/2021

znak: TMG-1/GM/239/5225-43/2021/3665 z dnia 8.03.2021 wydana przez  Tauron  
Wydobycie S.A.



PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU
działki nr 3/51 obr. 0277,277 j. ew. 246801_1, Miasto Jaworzno



II. Opis techniczny do projektu zagospodarowania.

1. Część opisowa
1.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji  jest  rozbudowa,  nadbudowa i  przebudowa budynku oraz  zmiana
sposobu użytkowania części   poddasza,  wraz z przebudową konstrukcji  dachu w budynku
mieszkalnym bliźniaczym jednorodzinnym przy ul. Olszewskiego 19 w Jaworznie.  
W ramach inwestycji przebudowane i rozbudowane zostaną instalacje wewnętrzne wod-kan,
C.O.  i  elektroenergetyczna,  oraz  wybudowana  zostanie  wewnętrzna  instalacja  gazu
w 2 lokalach mieszkalnych. Zakresem zamierzenie obejmuje zmiany w zagospodarowaniu
terenu działki, związane z lokalizacją na działce wewnętrznej pozaobiektowej instalacji gazu. 
Przebudowa  budynku  obejmuje  przebudowę  lokali  mieszkalnych  w  północnej  części
budynku, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego, mającą na celu uzyskanie dodatkowej
powierzchni mieszkalnej dla istniejących na parterze lokali mieszkalnych.
W ramach nadbudowy, celem dostosowania (ujednolicenia) elewacji południowo-wschodniej,
przebudowana  zostanie  część  połaci  dachu  w  północnej  części  budynku,  co  pozwoli  na
wydzielenie dodatkowego pokoju mieszkalnego na poddaszu.
Rozbudowa budynku związana jest z wykonaniem obudowy schodów zewnętrznych mającą
na celu ujednolicenie elewacji północno-wschodniej obiektu.
    
1.2. Istniejący stan zagospodarowania terenu
Budynek mieszkalny wielorodzinny usytuowany jest na działce nr 3/51 obr. 0277,277 j. ew. 
246801_1, Miasto Jaworzno, przy ul. Olszewskiego 19.
Działka jest współwłasnością właścicieli poszczególnych lokali.
Działka położona jest w terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
Jaworzno,  Uchwała NR XXXII/437/2009 Rady Miejskiej  w Jaworznie z dnia 28 kwietnia
2009  r.  w  sprawie  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  „Centrum”,  w
jednostce strukturalnej planu oznaczonej symbolem MJ25- mieszkalnictwo jednorodzinne
w ciągach ulicznych, oraz ITE2 –infrastruktura techniczna.
Budynek objęty projektem przebudowy, rozbudowy i nadbudowy jest to budynek bliźniaczy
jednorodzinny, wolnostojący, wybudowany w zachodniej części działki, równolegle do pasa
drogowego ul. Olszewskiego. 
Na działce po stronie wschodniej budynku zlokalizowane są komórki gospodarcze oraz słup
linii napowietrznej enn. 
Na usytuowanych po północnej i południowej stronie działkach sąsiadujących, zlokalizowane
są  obiekty o  podobnej  funkcji  i  charakterze.  Dojazd  do  działki  zapewniony jest  poprzez
istniejący zjazd, bezpośrednio z ul. Olszewskiego. 

Na działce przebiegają następujące sieci i instalacje uzbrojenia podziemnego terenu:
- Przyłącza elektroenergetyczne do budynku
- sieć wodociągowa uzbrojenia terenu (po stronie północno-zachodniej)
- sieć elektoenergetyczna uzbrojenia terenu
- przyłącze wodociągowe 
- przyłącze kanalizacji sanitarnej

Teren działki jest ogrodzony. 

1.2.1. Charakterystyka budynku.
Jest to budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony wybudowany w technologii
tradycyjnej z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym częściowo papą, a
częściowo  blachą  trapezową.  Obiekt  wybudowany  został  na  planie  prostokąta  o  wym.



10,80x16,98 w formie budynku bliźniaczego jednorodzinnego i swoją formą zbliżony jest do
budynków mieszkalnych jednorodzinnych które usytuowane są na działkach sąsiadujących. 
Po północno-wschodniej  stronie budynku schody wejściowe zostały zabudowane gankiem,
przykrytym dachem jednospadowym.

1.2.1.1. Funkcja budynku:
Budynek w całości pełni funkcję budynku mieszkalnego.
W  segmencie  północnym  budynku  zlokalizowane  są  2  lokale  mieszkalne,  a  segment
południowy mieści w całości 1 lokal mieszkalny.  
- Lokal nr 1 (część północna) składa się z kuchni, pokoju oraz i jednego pokoju mieszkalnego
na kondygnacji poddasza. Lokal obecnie jest nieużytkowany.
- Lokal nr 2 (część północna) składa się z wiatrołapu, kuchni, pokoju oraz łazienki.
- Lokal nr 3 (część południowa) składa się z kuchni połączonej z salonem, pokoju, łazienki,
klatki schodowej i pomieszczenia gospodarczego/ na kondygnacji parteru, oraz z 2 pokoi i
łazienki na kondygnacji poddasza.

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych:
Lokal nr 1 :   51,23 m2

Lokal nr 2 :   34,16 m2

Lokal nr 3 : 105,10 m2

Powierzchnia użytkowa przynależnych piwnic:
Lokal nr 1 :   4,80 m2

Lokal nr 2 :   4,80 m2

Lokal nr 3 :   9,30 m2

Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi: Pu = 209,39 m2

1.2.1.2. Parametry techniczne budynku:
Powierzchnia zabudowy budynku Pz =  202,76 m2

Powierzchnia użytkowa budynku Pu =  209,39 m2

Kubatura budynku V  = 1200,41 m3

Wysokość budynku całkowita H  =   7,38 m

1.2.1.3. Instalacje:
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje

� Instalacja centralnego ogrzewania z kotłowni na paliwo stałe (lokal nr 3)
� Wewnętrzną instalację elektryczną.
� Wewnętrzną instalacja wodno kanalizacyjną

Mieszkanie nr 1 i 2 ogrzewane są piecami kaflowymi na paliwo stałe.

1.3. Projektowane zagospodarowanie działki
1.3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Projekt obejmuje roboty budowlane wykonywane wewnątrz budynku. Po stronie północno-
wschodniej  wybudowany  zostanie  ganek  w  obrysie  istniejących schodów  wejściowych
zewnętrznych.
W ramach budowy instalacji gazowej w lokalu nr 1 i 2, wybudowana zostanie pozaobiektowa
instalacja  gazu,  która  zostanie  podłączona do  szafki  gazowej,  która  zostanie  zabudowana
w granicy działki po stronie zachodniej. 



1.3.2. Przewidywany zakres robót w budynku.
Projektowany zakres robót w budynku obejmuje:
-  roboty rozbiórkowe  części  konstrukcji  dachu,  schodów drewnianych  oraz  części  stropu
drewnianego. 
- roboty wzmacniające konstrukcję stropu drewnianego
- roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oraz klatki schodowej w lokalu nr 1
-  roboty  budowlane  związane  z  nadbudową lukarny  nad  częścią  północną  budynku  oraz
z przebudową części konstrukcji dachu.
- roboty związane z budową ganku na schodach zewnętrznych do lokalu nr 1
- roboty remontowe i wykończeniowe w istniejących pomieszczeniach lokalu nr 1 i 2, 
-  roboty  związane  z  przebudową  instalacji  sanitarnych  w  zakresie  wynikającym
z wprowadzonych zmian.
-  roboty  związane  z  przebudową  instalacji  elektrycznych  w  zakresie  wynikającym
z wprowadzonych zmian.
- budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalach nr 1 i 2
- budowę instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 1 i 2.

1.3.3. Forma architektoniczna budynku.
Przebudowa  i  nadbudowa  budynku  zaprojektowana  została  w  jego  obrysie.  Forma
architektoniczna  budynku  po  stronie  frontowej  nie  ulegnie  zmianie.  Celem  ujednolicenia
elewacji południowo-wschodniej, symetrycznie do lukarny w części południowej na elewacji
południowo-wschodniej budynku, zaprojektowano przebudowę części konstrukcji dachu nad
częścią  północną,  gdzie  zostanie  wykonana  w  poziomie  poddasza  analogiczna  lukarna
połączona  z  istniejącą.  Pozwoli  to  na  zwiększenie  wysokości  pomieszczeń  na  poddaszu
i  uzyskanie  dodatkowej  powierzchni  mieszkalnej  dla  lokalu  nr  1.  W  ramach  zadania
wybudowany zostanie po stronie północnej ganek nad wejściem do lokalu nr 1 połączony z
gankiem nad schodami do lokalu nr 2. 
Po  wykonanych  robotach  budynek  stanowił  będzie  bryłę  ujednoliconą  wysokościowo,
zarówno na elewacji północno-zachodniej jak i południowo-wschodniej. 

1.3.4. Projektowany układ funkcjonalny budynku.
Zaprojektowano przebudowę 2 lokali mieszkalnych (część północna) w budynku:
Układ funkcjonalny pomieszczeń po przebudowie:
- Lokal nr 1 
0.1. Wiatrołap -    2,04 m2 (parter)
0.2. Przedpokój -    1,85 m2 (parter)
0.3. Łazienka -    3,26 m2 (parter)
0.4. Kuchnia -  10,17 m2 (parter)
0.5. Pokój -  18,48 m2 (parter)
1.1. Korytarz -    1,09 m2 (poddasze)
1.2. Pokój                                                       -  22,82 m  2   (poddasze)
Lokal mieszkalny nr 1 razem - 59,71 m2

- Lokal nr 2 
0.6. Wiatrołap -    2,00 m2 (parter)
0.7. Przedpokój -    1,95 m2 (parter)
0.8. Łazienka -    2,92 m2 (parter)
0.9. Kuchnia -    9,69 m2 (parter)
0.10. Pokój -  18,47 m2 (parter)
1.4. Korytarz -    0,33 m2 (poddasze)
1.5. Pokój -    9,20 m2 (poddasze)
1.6. Schowek gospodarczy                          -    0,90 m  2 (poddasze)
Lokal mieszkalny nr 2 razem -  45,46 m2



- Lokal nr 3 (stan istniejący) 
0.9. Wiatrołap -   3,24 m2 (parter)
0.10. Korytarz -   2,03 m2 (parter)
0.11. Kotłownia -   3,27 m2 (parter)
0.12. Łazienka -   11,84 m2 (parter)
0.13. Pokój -   18,43 m2 (parter)
0.14. Salon -   18,90 m2 (parter)
0.15. Kuchnia -   12,13 m2 (parter)
1.5. Pokój -   12,02 m2 (poddasze)
1.6. Pokój -   18,71 m2 (poddasze)
1.7. Garderoba -     3,01 m2 (poddasze)
1.8. WC                                                          -    1,52 m  2 (poddasze)
Lokal mieszkalny nr 3 razem -  105,10 m2

Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynosi: Pu = 229,17 m2

Część  budynku  zajmowana  przez  lokal  mieszkalny  nr  3  jest  poza  zakresem  objętym
projektem przebudowy.

Przyjęte rozwiązania:
- Piwnice:
Zaprojektowano nowe  wejście do piwnicy w lokalu nr 1. Po rozebraniu odcinka sklepienia
ceglanego, należy w miejscu nowego zejścia wykonać podparcie z kształtownika HEB 140,
z włazem z blachy stalowej. Istniejący otwór w sklepieniu należy zaślepić płytą betonową.
W lokalu nr 2 zejście do piwnic nie uleganie zmianie.

- Lokal nr 1:
- Zaprojektowano rozbiórkę istniejących schodów drewnianych na poddasze i w ich miejscu
zlokalizowano  łazienkę.  Nowe  wejście  na  poddasze,  zaprojektowano  w  pomieszczeniu
obecnej kuchni. Na poddaszu zaprojektowano dodatkowy pokój mieszkalny, skomunikowany
schodami  z  kondygnacją  parteru.  Celem  uzyskania  jednolitej  bryły  architektonicznej
budynku,  pokój  na poddaszu zostanie doświetlony poprzez  okno w nowej  lukarnie,  która
gabarytami dostosowana będzie do istniejącej lukarny w poddaszu nad częścią południową
budynku (lokal  nr  3).   Wykonanie nowej  lukarny,  wymagało  będzie przebudowy odcinka
dachu w środkowej  części  budynku.  Celem ujednolicenia bryły budynku,  zaprojektowano
zabudowę schodów zewnętrznych  do  lokalu  nr  1  w obrysie  istniejących  schodów.  Nowy
ganek, zostanie dobudowany do istniejącego przy wejściu do lokalu nr 2. 

- Lokal nr 2
Zaprojektowano dodatkowy pokój na poddaszu budynku, dostępny poprzez istniejące schody
w lokalu nr 2.  Pokój doświetlony będzie poprzez 2 okna w ścianie szczytowej  północno-
wschodniej, oraz przez dwa okna połaciowe wbudowane w konstrukcję dachu. 

1.3.5. Dane techniczne budynku po przebudowie.
Powierzchnia zabudowy budynku Pz =  202,76 m2

Kubatura budynku V  = 1244,61 m3

Wysokość budynku całkowita H   =   7,38 m
Powierzchnia użytkowa budynku Pu =  229,17 m2

W tym:
- piwnice   18,90  m2

- Lokal mieszkalny nr 1   59,71 m2

- Lokal mieszkalny nr 2   45,46 m2

             - Lokal mieszkalny nr 3                                                                105,10 m  2

Razem:         229,17 m2



1.3.6. Instalacje wewnętrzne.

- Instalacja C.O. - W miejsce istniejących pieców kaflowych na paliwo stałe, w lokalu nr 1 i
2 zaprojektowano nową instalacje centralnego ogrzewania podłączoną do kotłów gazowych
które zostaną zlokalizowane w  poszczególnych lokalach. Szczegóły rozwiązań projektowych
zawarto w projekcie architektoniczno budowlanym.

-  Instalacja  wod-kan  –  instalacja  wodociągowa  i  kanalizacyjna  w  lokalach  zostanie
przebudowana w zakresie wynikającym z nowej funkcji pomieszczeń. Szczegóły rozwiązań
projektowych zawarto w projekcie architektoniczno budowlanym.

- Instalacje elektryczne - instalacje elektryczne w lokalach zostaną przebudowane w zakresie
wynikającym z nowej funkcji pomieszczeń. Szczegóły rozwiązań projektowych zawarto w
projekcie architektoniczno budowlanym.

-  Instalacja  gazu  –  W  lokalach  zostanie  wybudowana  instalacja  gazu  na  podstawie
warunków technicznych przyłączenia uzyskanych od dostawcy gazu. Szczegóły rozwiązań
projektowych zawarto w projekcie architektoniczno budowlanym.

1.4. Dane informujące, czy teren, na którym występuje obiekt objęty  opracowaniem,
jest wpisany do rejestru zabytków. 
Budynek objęty projektem nie jest wpisany do rejestru obiektów zabytkowych. 

1.5.   Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki 
budowlanej.
Powierzchnia działki budowlanej P dz = 0,1165 ha 

a/ Stan istniejący
Powierzchnia terenu utwardzonego: Pz(t) =  0,0197 ha
Powierzchnia zabudowy budynku Pz =  0,0203 ha
Powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych    Pz    =  0,0031 ha
Powierzchnia terenów zielonych    = 0,0734 ha

b/ Stan projektowany
Powierzchnia terenu utwardzonego istniejąca: P(zp) =  0,0197 ha
Powierzchnia zabudowy budynku: Pzb =  0,0203 ha
Powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych    Pz    =  0,0031 ha

Razem powierzchnia zabudowy kubaturowej    Pz   =  0,0234 ha(20,09%)
Powierzchnia terenów zielonych  =  0,0734  ha(63,00%)
Wskaźnik intensywności zabudowy      0,34

1.6. Dane  określające  wpływ  eksploatacji  górniczej  na  teren  zamierzenia
budowlanego
Zgodnie z zapisami MPZP Miasta Jaworzno, teren działki położony jest w granicach obrębu
górniczego  „Jaworzno-Jeleń” i obszarów górniczych „Jaworzno II”. Na dzień sporządzania
planu miejscowego (28.04.2009 r.) dla terenu MJ25 występowało zagrożenie duże (kl. III). W
związku  z  czym  występuje  ograniczona  przydatność  budowlana  terenu,  oraz  duże
prawdopodobieństwo konieczności uzdatniania terenu dla zabudowy.



W granicach terenu MJ25 występują rejony zlikwidowanych szybów, szybików i upadowych
wraz  ze  strefami  bezpieczeństwa,  oraz  rejony zarejestrowanych  zapadlisk.  Co  do  zasady
obowiązuje zakaz  zabudowy.
Według uzyskanej Informacji o warunkach górniczo geologicznych nr 43/2021 znak: TMG-
1/GM/239/5225-43/2021/3665 z dnia 08.03.2021 wydanej przez Tauron Wydobycie S.A.:
-  nieruchomość położona jest  w granicach  terenu  Górniczego TAURON Wydobycie  S.A.
ZG Sobieski w Jaworznie.
- obecnie brak jest wpływów wywołanych dokonaną w przeszłości eksploatacją Górniczą –
teren górniczo uspokojony.
- Do roku 2040 nie przewiduje się prowadzenia eksploatacji górniczej.
- Inwestycja znajduje się w zasięgu płytkiej eksploatacji górniczej na głęb. od ok. 4 m.
-  w  granicach  działki  znajdował  się  Szyb  nr  1  –  częściowo  podsadzkowy,  który  został
zlikwidowany.
Zgodnie z treścią informacji, na etapie projektowania należy uwzględnić określone informacją
czynniki.
Po przeprowadzonej  analizie  zakresu  planowanych robót  i  przy uwzględnieniu  informacji
zawartych w piśmie TAURON Wydobycie S.A, można stwierdzić, że budynek nie wymaga
wprowadzenia rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczających na działanie szkód górniczych.

1.7.   Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 
zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników  projektowanych
obiektów budowlanych i ich otoczenia
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  10  września  2019  r.  w  sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. 
Teren  w  całości  położony  jest  poza  zasięgiem  oddziaływania  obszaru  Natura  2000.
Najbliżej położony obszar chroniony Natura 2000 Stawy w Brzeszczach, położony jest w
odległości ok. 16,87 km na południe od działki inwestycyjnej
W  obszarze  objętym  opracowaniem  oraz  w  jego  sąsiedztwie  istnieją  tereny  zabudowy
mieszkaniowej  jednorodzinnej  oraz  nasadzenia  drzew  i  krzewów,  które  nie  kolidują
z inwestycją. 
Założono następujące warunki realizacji przedsięwzięcia:  
-  Realizacja  zadania  zgodnie  z  projektem  zapewni  zachowanie  rozwiązań  chroniących
środowisko naturalne w pełnym zakresie. 
-  Wykonawca  zadania  dołoży wszelkich  starań,  aby  uciążliwość  przedsięwzięcia  w  fazie
realizacji oraz eksploatacji nie będzie wykraczać poza teren inwestycji.  
- wykonywanie robót odbywało się będzie wyłącznie w porze dziennej.
-  w fazie  realizacji  przedsięwzięcia  wykonawca jest  zobowiązany dbać o stan techniczny
pojazdów  i  maszyn,  by  nie  dopuścić  do  zanieczyszczenia  gruntu,  i  zminimalizować
oddziaływanie na klimat akustyczny oraz stan powietrza atmosferycznego.
- stosowane materiały nie mogą powodować pogorszenia stanu środowiska i jakości wód
- wykonawca zachowa szczególną ostrożność przy pracy urządzeń mogących spowodować
zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi.
- teren przedsięwzięcia będzie ogrodzony i oznakowany
- do wykonawstwa stosowany będzie wyłącznie sprzęt budowlany sprawny technicznie.
-  trasy dostawy sprzętu oraz materiałów i miejsca ich składowania będą ściśle  oznaczone.
- po zakończeniu robót teren budowy będzie uporządkowany i zrekultywowany.
- Wody opadowe z dachu budynku od strony południowej budynku odprowadzane są na teren
zielony działki, a od strony północnej do istniejącej w terenie kanalizacji opadowej
- zasięg uciążliwości inwestycji po wybudowaniu mieścił się będzie w granicy działki.



Gospodarka zielenią:
Planowany zakres robót ograniczy się wyłącznie do budynku istniejącego i nie spowoduje
konieczności ingerencji w istniejące nasadzenia.

1.8.   Inne  konieczne  dane  wynikające  ze  specyfiki,  charakteru  i  stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

1.8.1. Zgodność z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jaworzno
Teren  przedsięwzięcia  położony  jest  w  obszarze  objętym  planem  zagospodarowania
przestrzennego Miasta Jaworzno, Uchwała NR XXXII/437/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Centrum”, w jednostce strukturalnej  planu oznaczonej symbolem  MJ25- mieszkalnictwo
jednorodzinne w ciągach ulicznych, oraz ITE2 –infrastruktura techniczna.
Inwestor uzyskał zaświadczenie Prezydenta Miasta Jaworzno znak: UA-ZP.6724.2.7.2021 o
zgodności zamierzonej zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, z ustaleniami MPZP
Część działki na której planowane są roboty budowlane,  w całości mieści się w jednostce
strukturalnej planu oznaczonej symbolem MJ25- mieszkalnictwo jednorodzinne w ciągach
ulicznych. Projekt zachowuje podstawową funkcję mieszkalną obiektu.
- Wprowadzone zmiany związane z nadbudową lukarny w poddaszu oraz i rozbudową ganku,
mają na celu ujednolicenie bryły budynku na elewacji północno-wschodniej oraz południowo-
wschodniej  i  nie  wpłyną  na  zniekształcenie  „pierwotnego  wyrazu  architektonicznego

budynku” który wskutek wcześniej wykonanych robót w południowej części budynku uległ
już przekształceniu. Elewacja frontowa budynku nie ulegnie zmianie. 
- dachy: płaskie, dwu lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci od 20º - 45º, kąty
pochylenia symetryczne oraz dachy płaskie.  - dach istniejący 250, z kalenicą usytuowaną
w  osi  budynku,  o  kierunku  i  wysokości  nawiązującej  do  budynków  sąsiednich.  Kąt
pochylenia dachu oraz układ kalenicy nie ulegnie zmianie.
-  Zastosowane wykończenie  elewacji  lukarny po  stronie  południowo-wschodniej  budynku
tynkiem cienkowarstwowym gładkim jest zgodne z ustaleniami planu.
- połać dachu lukarny (niewidoczna z poziomu terenu) zostanie pokryta papą wierzchniego
krycia. 
- powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie większa niż 50% - w projekcie 20,09% -
zgodnie z planem
- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 30% powierzchni działki budowlanej –
w projekcie 63,00% - zgodnie z planem 
- wysokość zabudowy nie większa niż 3 kondygnacje - w  projekcie  2  kondygnacje  –
zgodnie z planem.
- liczba kondygnacji nie większa niż 3 -   w projekcie 2 – zgodnie z planem
Na terenie działki zapewnione są 3 stanowiska postojowe dla samochodów. 

1.8.2. Określenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego.
Dla  określenia  obszaru  oddziaływania  planowanej  inwestycji  objęto  analizą  teren
sąsiadujących  z  działkami  objętymi  inwestycją  działek  nr:  14/36; 3/52; 3/50;  160;  obr.
0277,277 j. ew. 246801_1, Miasto Jaworzno. 
W sąsiedztwie  działki  inwestycyjnej  nie występują  obiekty ochrony środowiska,  budowle
wodne,  kolejowe,  jądrowe,  przemysłowe,  składowiska  odpadów,  cmentarze,  ani  obiekty
chronione na podstawie ustawy o ochronie zabytków, w związku z czym nie uwzględnia się
przepisów szczególnych dotyczących w/w przypadków.



Nr. ew. działki
Podstawa formalno prawna

włączenia do obszaru
oddziaływania obiektu

Uwagi

Dz.  nr  14/36;
3/52; 3/50;  160;
obr.  0277,277  j.
ew.  246801_1,
Miasto Jaworzno

 Rozp.  Min.  Infrastrukt.  w  sprawie
warunków  technicznych  jakim powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.
§36.1.  §12.2; §23.3;   §36.2. § 271-273;
§40.1.

Budynek jest wybudowany ścianą z oknami w odległości
23 m od granicy działki nr 14/36,  7 m od granicy działki
nr 3/52,  oraz 4,5 m od granicy działki  nr  3/50. Działki
położone są poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. 

Dz.  nr  160;  obr.
0277,277  j.  ew.
246801_1,  Miasto
Jaworzno

Ustawa  dnia  21.03.1985  r.  o  drogach
publicznych 

Budynek jest wybudowany ścianą z oknami w odległości
7,5 m od krawędzi drogi gminnej ul. K. Olszewskiego na
działce  nr  160,  oraz  5  m  od  granicy  działki  nr  160.
Działka nr 160 położona jest poza terenem oddziaływania
przedsięwzięcia.

Analiza  obszaru  oddziaływania  przedsięwzięcia  wykazuje,  że  zasięg  oddziaływania
planowanej inwestycji ogranicza się do działki inwestycyjnej nr 3/51 na której usytuowany
jest  budynek.  Lokalizacja  budynku  oraz  elementów  zagospodarowania  spełnia  warunki
określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  warunków  technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w MPZP. Inwestycja nie będzie
powodowała emisji szkodliwych dla działek sąsiadujących.
Projektowana  inwestycja  nie  niesie  za  sobą  ograniczeń  związanych  z  przesłanianiem
obiektów istniejących na tych działkach. 
Projekt budowlany nie przewiduje zmiany wpływu wód powierzchniowych na nieruchomości
sąsiednie (§ 29 rozporządzenia). 
Nie naruszono warunków ochrony przeciwpożarowej (§ 271-273 rozporządzenia). 
Inwestycja  nie  pozbawia  nieruchomości  sąsiadujących  dostępu  do  drogi  publicznej  oraz
innych mediów (woda, ciepło, prąd). 
Realizacja inwestycji nie niesie za sobą również ponadnormatywnych uciążliwości w zakresie
emisji pól elektromagnetycznych.

1.9.   Powierzchnia zabudowy budynku 
Powierzchnia zabudowy: 202,76  m2

1.10.  Drogi pożarowe, zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych
W sąsiedztwie działki przebiega droga gminna ul. K. Olszewskiego, która spełnia wymagania
jak dla drogi pożarowej.
Dostęp do sieci hydrantowej zapewniony jest na sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż ul
K. Olszewskiego.



1.11. OPINIA GEOTECHNICZNA

Temat:     
ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ  ZMIANA

SPOSOBU UŻYTKOWANIA  POMIESZCZEŃ  PODDASZA, WRAZ  Z
PRZEBUDOWĄ  KONSTRUKCJI  DACHU  W  BUDYNKU

MIESZKALNYM  JEDNORODZINNYM  
PRZY UL. OLSZEWSKIEGO 19 W JAWORZNIE  
na dz. nr 3/51 obr. 0277,277 j. ew. 246801_1, Miasto Jaworzno

Inwestor:

NADWIŚLAŃSKA  SPÓŁKA  MIESZKANIOWA  SP. Z O.O.
  UL. ADAMA MICKIEWICZA 2 , 32-620 BRZESZCZE

Opracował:

mgr inż. Michał Obstarczyk
upr. w spec konstr. bud. SLK/7038/PWBKb/17

luty 2021



1.11.1.  Opinia geotechniczna
Opinia dot. ustalenia warunków geologiczno-inżynieryjnych i hydrotechnicznych dla działki
nr 3/51 obr. 0277,277 j. ew. 246801_1, Miasto Jaworzno z oceną gruntu.

1.11.2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  opinii  jest  rozpoznanie  występujących  w  terenie  warunków  gruntowych  w
związku z planowaną inwestycją polegającą na  Rozbudowie, przebudowie, i nadbudowie
oraz  zmianie  sposobu  użytkowania  pomieszczeń  poddasza,  wraz  z  przebudową
konstrukcji dachu w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Olszewskiego 19 w
Jaworznie  na działce nr 3/51 obr. 0277,277 Jaworzno Miasto.  

1.11.3. Zakres inwestycji.
Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty rozbiórkowe części konstrukcji dachu wraz z pokryciem 
- roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń w obiekcie istniejącym
- roboty budowlane związane z nadbudową lukarny na poddaszu budynku oraz z przebudową
części konstrukcji dachu w budynku
- Budowę ganku na wejściowych schodach do budynku (rozbudowa)
- roboty remontowe i wykończeniowe w istniejących pomieszczeniach 
- roboty związane z przebudową instalacji sanitarnych i elektrycznych 
- budowę wewnętrznej instalacji gazu w budynku

1.11.4. Ocena rodzaju i stanu gruntu występującego w terenie
W oparciu o informacje archiwalne oraz wywiad przeprowadzony w  terenie, przyjęto, że w
terenie na którym planowana jest inwestycja, pod warstwą ziemi urodzajnej o miąższości od
0,2 m w poziomie posadowienia występują grunty nośne, w postaci glin pylastych oraz glin
zapiaszczonych. Wody gruntowe w poziomie posadowienia budynku nie występują.  

Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia
Warunki gruntowe występujące w terenie można zaliczyć do warunków prostych.
 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. (Dz. U. Z 2012r.  Poz. 463) projektowane obiekty zalicza się do 1-szej kategorii
geotechnicznej posadowienia.

1.11.5. Wytyczne przy realizacji inwestycji:
Wytyczne przy realizacji inwestycji:
Planowany zakres robót w większości obejmuje roboty wykonywane wewnątrz budynku. Pod
projektowanym pomieszczeniem wiatrołapu (rozbudowa) konieczne będzie wykonanie ław
fundamentowych na ścianie zewnętrznej. Projektowana jest ława fundamentowa 30x30cm o
długości  nie  większej  niż  4m.  W związku z  niewielkim zakresem prac  fundamentowych
przedsięwzięcie nie wymaga sporządzania opinii geotechnicznej. 
Wzrost  naprężeń  na  grunt  pod  fundamentami  po  wykonanych  robotach  nie  ulegnie
zasadniczej zmianie. 



1.12. INFORMACJADOTYCZACA
BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Autor informacji BIOZ:
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3

luty 2021



1.12.  Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
1.12.1. Inwestor:
Nadwiślańska  Spółka  Mieszkaniowa  Sp. z o.o.
ul. Adama Mickiewicza 2 , 32-620 Brzeszcze

1.12.2. Autor informacji BIOZ.
Dariusz Obstarczyk, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 13/3

1.12.3. Zakres robót obejmujący przedsięwzięcie:
- roboty rozbiórkowe części dachu budynku 
- roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń w obiekcie istniejącym
- roboty budowlane związane z nadbudową lukarny oraz z przebudową części  konstrukcji
dachu w budynku.
- roboty remontowe i wykończeniowe w istniejących pomieszczeniach, 
-  roboty  związane  z  przebudową  instalacji  sanitarnych  i  elektrycznych  w  zakresie
wynikającym z  projektowanej przebudowy.
- budowę wewnętrznej instalacji gazu

1.12.4.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych:
- Przyłącza elektroenergetyczne do budynku 
- sieć wodociągowa uzbrojenia terenu z przyłączem
- przyłącze kanalizacji sanitarnej 

1.12.5. Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia  ludzi: nie występują

1.12.6. Zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych
Ryzyko  powstania  zagrożenia  bioz  występuje  podczas  prowadzenia  robót  ziemnych  przy
budowie  wewnętrznej  pozaobiektowej  instalacji  gazu  i montażowych  na  całym  zadaniu
inwestycyjnym  w  trakcie  ich  realizacji.  Należy  zachować  szczególną  ostrożność  przy
prowadzeniu robót ze względu na niepewność map geodezyjnych.
Realizację projektu objętego opracowaniem należy zaliczyć do sytuacji stwarzających ryzyko
powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z uwagi na:
• przysypanie pracowników w wyniku zasypania się ścian wykopu,
• wpadnięcie  pracownika  do  wykopu  na  skutek  utraty  równowagi  (poślizgnięcie),

uderzenia (np. łyżką koparki),
• obsunięcie się naziomu z krawędzi wykopu,
• uderzenie  pracownika  w  wykopie  spadającą  bryłą  ziemi,  kamieniem  lub  innym

przedmiotem (należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i umocnienia ścian wykopów),
• porażenie prądem podczas prowadzenia robót  w pobliżu linii  elektroenergetycznych,

słupów  elektrycznych,  podczas  pracy  z elektronarzędziami,  podczas  pracy  koparek
i podnośników (wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy wykonywać ręcznie
i pod nadzorem osób upoważnionych do prowadzenia takich robót, powinny być one
odpowiednio zabezpieczone po ukończeniu robót),

• wystąpienie  pożaru  w  czasie  wykonywania  prac  narzędziami  iskrzącymi
(elektronarzędzia),

• występowanie niebezpieczeństwa podczas montażu ciężkich elementów,
• występowanie  zagrożenia  spowodowanego  poruszającymi  się  na  placu  budowy

maszynami takimi jak koparki, dźwigi, samochody ciężarowe,
• występowanie  niebezpieczeństwa  podczas  prac  załadunkowych  i rozładunkowych,

i innych niebezpieczeństw związanych z w.w. projektem.



1.12.7.   Sposób prowadzenia instruktażu.
Przed  rozpoczęciem  robót  budowlano-montażowych  należy  z  pracownikami
wyznaczonymi do realizacji inwestycji przeprowadzić szkolenie instruktażowe z zakresu
bhp i bioz na każdym stanowisku pracy.
Przeszkolenie pracowników w zakresie BHP należy powierzyć osobie posiadającej 
niezbędne uprawnienia. Potwierdzenie wykonanego szkolenia wraz z podpisami osób 
uczestniczących należy odnotować w dzienniku szkoleń BHP oraz w dzienniku budowy.
W  celu  zapobiegania  niebezpieczeństw  występujących  w  trakcie  wykonywania  robót
budowlano-montażowych  każdego  dnia  należy  dokonać  dokładnego  przeglądu  stanu
technicznego  sprzętu  oraz  wszelkich  urządzeń  pomocniczych,  składowania  materiałów
i mas  ziemnych,  zachowania  właściwej  komunikacji  umożliwiającej  ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych potencjalnych zagrożeń.
Uwagi do kwalifikacji pracowników:
przy  pracach  montażowych  może  być  zatrudniony  tylko  pracownik,  który  posiada
kwalifikacje  do  wykonywania  tego  rodzaju  prac.  pracownik  obsługujący  dźwig  musi
posiadać wymagane uprawnienia. Każdy pracownik musi posiadać świadectwo lekarskie
uprawniające  do  pracy  przy  montażu  w  szczególności  do  pracy  na  wysokościach.
Montażyści  konstrukcji  i  elementów  szalunkowych  podlegają  majstrowi  kierującymi
pracami  montażowymi  oraz  kierownikowi  robót.  Przy  montażu  należy  posługiwać  się
wyłącznie sprzętem bezpiecznym i wypróbowanym z odpowiednimi atestami. Pracownicy
winni przestrzegać szczegółowych instrukcji opracowanych przez kierownika robót.

1.12.8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć
miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy
dostosować  do  używanych  środków transportowych.  Na  drogach  i  ciągach  nie  wolno
składować materiałów, sprzętów lub innych przedmiotów. W pomieszczeniach i miejscach,
w których znajdują się maszyny i urządzenia, należy umieścić w sposób widoczny tablice
ostrzegawcze oraz  instrukcje obsługi maszyn i  urządzeń,  w szczególności  o  udzielaniu
pierwszej pomocy w razie wypadku i o ochronie przeciwpożarowej.
W czasie  prowadzenia  robót  budowlanych  dla  zbiornika  wody  napowietrzonej  należy
uwzględnić wykonanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości. 
Wszystkie zabezpieczenia należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy BHP i przeciw
pożarowe.  Dla  zapobieżenia  występowania  zagrożeń  i  niebezpieczeństw  należy
przedsięwziąć następujące środki:
− oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych,
− wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz  drogi dowozu
do strefy montażowej,
− zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy, dotyczącą: dojścia pracowników
do  stanowiska  pracy,  dostawy  materiałów  budowlanych,  zejścia  do  wykopów  oraz
uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych
na wypadek pożaru, awarii innych zagrożeń,
− wykonać umocnienie ścian wykopów. Typ konstrukcji dostosować do głębokości,
rodzaju  gruntu,  czasu  utrzymania  wykopu,  obciążeń  transportem,  składowaniem
materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów,
− zachować bezpieczną odległość wykopów od innych budowli i obiektów (np. istn.
ogrodzenia, drzewa, itp.),
− przed  każdorazowym  rozpoczęciem  robót  w  wykopie  sprawdzić  stan  skarp  i
umocnień,  w miejscach  schodzenia  do  wykopów  należy  stosować  drabiny  lub  inne
zejścia,



− prace w pobliżu słupów energetycznych i telekomunikacyjnych należy prowadzić
bez użycia sprzętu mechanicznego o wysokim zasięgu,
− prace przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami należy prowadzić pod nadzorem
osób odpowiadających za dany rodzaj instalacji,
− w  razie  ujawnienia  podczas  wykonywania  robót  ziemnych  niewypałów  lub
przedmiotów  trudnych  do  identyfikacji  należy  przerwać  wszelkie  roboty,  a  miejsce
niebezpieczne  ogrodzić  i  oznakować  napisami  ostrzegawczymi;  należy  także
niezwłocznie o tym znalezisku powiadomić stosowne organy: urząd gminy, policję.
− przy  robotach  szczególnie  niebezpiecznych  tj.  przy  użyciu  maszyn  i innych
urządzeń  technicznych  mogą  pracować  osoby  wyłącznie  do tego  uprawnione  i
odpowiednio przeszkolone w zakresie BHP,
W przypadku powstania pożaru należy:
− ostrzec osoby znajdujące się w obrębie zagrożenia,
− zaalarmować straż pożarną,
− powiadomić przełożonych o pożarze,
− podjąć decyzję o ewakuacji ludzi,
− przystąpić  do  prowadzenia  akcji  gaśniczej  za  pomocą  podręcznego  sprzętu
gaśniczego.

Podczas  akcji  gaśniczej  obowiązuje  zasada  podporządkowania  się  poleceniom
kierującego akcją ratowniczo - gaśniczą.

W przypadku zaistnienia wypadku:
− udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy,
− wezwać pomoc lekarską,
− powiadomić przełożonych.
Wykonawca  jest  zobowiązany  wykluczyć  pracę  personelu  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych. 
Wykonawca  powinien  wyznaczyć  miejsce  ustawienia  prowizorycznych  pomieszczeń
socjalnych, magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania.
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla
zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz
odzież  wymaganą  dla  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Pomieszczenia
socjalne powinny odpowiadać ogólnym warunkom BHP, a w szczególności  powinny
one przewidywać: ustępy, sanitariaty, wyodrębnione pomieszczenie na szatnię.
-   Zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane  07.07.1994  z  późn.  zmianami
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  przed
rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, opracowanego zgodnie z
Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).



1.13.  Załączniki, warunki techniczne i uzgodnienia



2. Część rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

   
Orientacja………………………………………………..……….
Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu   skala 1:500



III. Projekt architektoniczno – budowlany.

1. Część opisowa.
1.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem  inwestycji  jest  rozbudowa,  nadbudowa  i  przebudowa  (części  północnej)
istniejącego  budynku  mieszkalnego  bliźniaczego  jednorodzinnego  w  Jaworznie  wraz  z
przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych wod-kan, C.O.,  elektroenergetycznej oraz
budową wewnętrznej  instalacji  gazu. Roboty konstrukcyjno budowlane wykonywane będą
wewnątrz budynku. W ramach zadania, wybudowana zostanie instalacja pozaobiektowa gazu.
Budynek  objęty  projektem  jest  to  budynek  mieszkalny,  wolnostojący,  wybudowany  w
technologii tradycyjnej przy ul. Olszewskiego w Jaworznie.

1.2. Charakterystyka budynku.
Budynek  mieszkalny  będący  przedmiotem  projektu,  jest  to  budynek  mieszkalny
jednokondygnacyjny,  wolnostojący,  częściowo  podpiwniczony,  przykryty  dachem
dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, pokrytym częściowo papą i częściowo arkuszami
blachy  trapezowej.  Poddasze  budynku  jest  częściowo  nieużytkowe.  W  budynku  nad
kondygnacją parteru, wykonane są stropy drewniane. Nad piwnicami wykonane są sklepienia
ceglane, wsparte na ścianach konstrukcyjnych piwnicznych.

1.2.1.Dane techniczne budynku istniejącego:
Powierzchnia zabudowy budynku Pz =  202,76 m2

Powierzchnia użytkowa budynku Pu =  209,39 m2

Kubatura budynku V  = 1200,41 m3

Wysokość budynku całkowita H  =   7,38 m
- Liczba kondygnacji:              - 1 +poddasze
- Podpiwniczenie:                     - częściowe
- Rodzaj dachu:                        - dwuspadowy
-  Rodzaj zabudowy - wolnostojący

1.2.2. Funkcja budynku
Budynek został wybudowany jako budynek mieszkalny bliźniaczy, mieszczący 2 mieszkania
na  kondygnacji  parteru.  Po kolejnych  adaptacjach,  część  północna (nie  objęta  projektem)
zajmowana jest przez jeden lokal mieszkalny dwupoziomowy (z poddaszem użytkowym), a
część południowa została podzielona na 2 lokale mieszkalne, z których jeden ma dostęp do
pomieszczenia użytkowego na poddaszu. 
Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych:
Lokal nr 1 :   51,23 m2

Lokal nr 2 :   34,16 m2

Lokal nr 3 : 105,10 m2

Powierzchnia użytkowa przynależnych piwnic:
Lokal nr 1 :   4,80 m2

Lokal nr 2 :   4,80 m2

Lokal nr 3 :   9,30 m2

Dostęp  do  poszczególnych  lokali  zrealizowany  jest  bezpośrednio  z  przyległego  terenu,
poprzez schody płytowe żelbetowe, usytuowane na elewacjach szczytowych. 
Lokal mieszkalny nr 2 (usytuowany w objętej projektem północnej części budynku) posiada
ganek wybudowany w obrycie schodów zewnętrznych. 
Komunikacja  pionowa  w  budynku  na  kondygnację  poddasza,  zapewniona  jest  poprzez
wewnętrzne schody prowadzone na poddasze z każdego lokalu oddzielnie.  



1.2.3. Konstrukcja budynku.
-   Fundamenty: Fundamenty  budynku  wykonane  są  z  cegły  ceramicznej  pełnej  oraz  z
kamienia. Fundamenty posadowione są na głębokości ok. 1,6 oraz 1,1 m od poziomu terenu.
Na  fundamentach  oraz  ścianach  fundamentowych  brak  jest  widocznych  pęknięć
wskazujących na ich zły stan techniczny, lub ich osiadanie.

- Ściany nadziemia – Ściany konstrukcyjne budynku wykonane są jako  murowane z cegły
ceramicznej  pełnej  na  zaprawie  cementowo  –  wapiennej.  Grubość  ścian  zewnętrznych  -
48cm. Grubość ścian konstrukcyjnych wewnętrznych 25 cm. Na ścianach konstrukcyjnych
nie  zauważono  pęknięć  i  zarysowań  wskazujących  na  ich  nieprawidłową  pracę.  Stan
techniczny ścian konstrukcyjnych należy uznać za dobry. W poziomie posadowienia więźby
dachowej nie stwierdzono wieńców żelbetowych spinających.

- Stropy  - nad kondygnacją parteru budynku wykonane są stropy o konstrukcji drewnianej,
dociążone  cegłą  ceramiczną.  Nad  piwnicami  wykonane  są  sklepienia  ceglane  wsparte  na
konstrukcyjnych  ścianach  piwnic. Generalnie  na  stropach  brak  jest  widocznych  śladów
zarysowań  lub  obwiśnięć  wskazujących  na  przekroczenie  stanu  granicznego  nośności
stropów. Nie stwierdzono również porażenia biologicznego belek konstrukcyjnych stropów w
miejscach wykonanych odkrywek. Stan techniczny stropów można uznać za zadowalający. 

-  Schody –  Schody  zewnętrzne  wykonane  są  jako  płytowe,  żelbetowe.  Stan  techniczny
schodów żelbetowych jest dobry. Schody wewnętrzne wykonane są w konstrukcji drewnianej
policzkowej,  jako  zabiegowe.  Stan  techniczny  istniejących  schodów  drewnianych  jest
zadowalający.  Do piwnic wykonane są schody drewniane.

-  Dach –  Nad  budynkiem  wykonany  jest  dach  do  konstrukcji  drewnianej,  płatwiowo
kleszczowej, o kącie pochylenia 250. W części południowej (która nie jest objęta projektem),
w latach  poprzednich  część  południowo-wschodniej  połaci  została  podniesiona  w  formie
lukarny, przykrytej dachem płaskim, pokrytym blachą trapezową. Na elementach konstrukcji
dachu nie stwierdzono znaczących ognisk porażenia biologicznego grzybem budowlanym,
lub  szkodnikami  drewna.  Stan  techniczny elementów konstrukcji  dachu  można  uznać  za
dobry. 

-  Kominy: budynek  posiada  przewody  wentylacyjne  i  dymowe  murowane  z  cegły
ceramicznej  pełnej,  z  wylotami  bocznymi  oraz  górnymi,  ponad  dachem  zwieńczone
nakrywami z cegły ceramicznej. Na poddaszu kominy zostały orapowane zaprawą c-w.

1.2.4. Instalacje wewnętrzne
Obiekt wyposażony jest w następujące instalacje.
� Wewnętrzną instalację elektryczną.
� Wewnętrzna instalacja wodno kanalizacyjną
Ogrzewanie pomieszczeń w części  południowej (nie objętej  projektem) realizowane jest  z
lokalnej kotłowni na paliwo stałe. 
Lokale usytuowane w części północnej budynku (objętej projektem) ogrzewane są piecami
kaflowymi na paliwo stałe.



1.3.    Opis zamierzenia projektowego

1.3.1. Przewidywany zakres robót
1.3.1. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu działki.
W ramach zadania,  wykonana zostanie pozaobiektowa instalacja gazu dla lokalu nr 1 i  2,
która podłączona zostanie do szafy licznikowej gazu, która zostanie zlokalizowana w granicy
działki.  Projekt  przyłącza  gazu  wykonany  zostanie  w  ramach  odrębnego  postępowania
administracyjnego. 

1.3.2. Przewidywany zakres robót w budynku.
Projektem objęty jest północny segment (lokale nr 1 i 2) budynku, w którym przewiduje się
wykonanie następnego zakresu robót :
-  roboty rozbiórkowe  części  konstrukcji  dachu,  schodów drewnianych  oraz  części  stropu
drewnianego. 
- roboty wzmacniające konstrukcję stropu drewnianego
- roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oraz klatki schodowej w lokalu nr 1
- roboty budowlane związane z nadbudową lukarny nad częścią północną budynku oraz z
przebudową części konstrukcji dachu.
- roboty związane z budową ganku na schodach zewnętrznych do lokalu nr 1
- roboty remontowe i wykończeniowe w istniejących pomieszczeniach lokalu nr 1 i 2, 
-  roboty  związane  z  przebudową  instalacji  sanitarnych  w  zakresie  wynikającym  z
wprowadzonych zmian.
-  roboty  związane  z  przebudową  instalacji  elektrycznych  w  zakresie  wynikającym  z
wprowadzonych zmian.
- budowę wewnętrznej instalacji gazu w lokalach nr 1 i 2
- budowę instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 1 i 2.

1.3.2.1. Przeznaczenie i projektowany program użytkowy budynku

Przyjęte rozwiązania funkcjonalne:
- Piwnice:
Z uwagi  na planowaną lokalizację łazienki,  zaprojektowano nowe  wejście do piwnicy w
lokalu nr 1. Po rozebraniu odcinka sklepienia ceglanego, należy w miejscu nowego zejścia
wykonać płytę żelbetową, z włazem z blachy stalowej. Istniejący otwór w sklepieniu należy
zaślepić płytą betonową. W lokalu nr 2 zejście do piwnic nie uleganie zmianie.

- Lokal nr 1:
- Zaprojektowano rozbiórkę istniejących schodów drewnianych na poddasze i w ich miejscu
zlokalizowano łazienkę. Nowe wejście na poddasze w formie schodów drewnianych, zostanie
wydzielone w pomieszczeniu obecnej kuchni. Na poddaszu zaprojektowano dodatkowy pokój
mieszkalny,  skomunikowany schodami z kondygnacją parteru.  Celem uzyskania jednolitej
bryły architektonicznej budynku, pokój na poddaszu zostanie doświetlony poprzez okno w
nowej lukarnie, która gabarytami dostosowana będzie do istniejącej lukarny w poddaszu nad
częścią  południową  budynku  (lokal  nr  3).   Wykonanie  nowej  lukarny,  wymagało  będzie
przebudowy odcinka dachu w środkowej części budynku.
Celem ujednolicenia bryły budynku, zaprojektowano zabudowę schodów zewnętrznych do
lokalu nr 1 w obrysie istniejących schodów. Nowy ganek, zostanie dobudowany symetrycznie
do istniejącego ganku przy wejściu do lokalu nr 2. 

- Lokal nr 2
Zaprojektowano dodatkowy pokój na poddaszu budynku, dostępny poprzez istniejące schody



usytuowane w lokalu nr 2. Pokój doświetlony będzie poprzez 2 okna w ścianie szczytowej
północnej, oraz przez dwa okna połaciowe wbudowane w konstrukcję dachu. 

Parter:
Układ funkcjonalny mieszkania nr 1 i 2 po przebudowie:
- Lokal nr 1 
01. Wiatrołap -    2,04 m2 (parter)
02. Przedpokój -    1,85 m2 (parter)
03. Łazienka -    3,26 m2 (parter)
04. Kuchnia -  10,17 m2 (parter)
05. Pokój -  18,48 m2 (parter)
1.1. Korytarz -    1,09 m2 (poddasze)
1.2. Pokój                                                       -  22,82 m  2   (poddasze)
Lokal mieszkalny nr 1 razem - 59,71 m2

- Lokal nr 2 
06. Wiatrołap -    2,00 m2 (parter)
07. Przedpokój -    1,95 m2 (parter)
08. Łazienka -    2,92 m2 (parter)
09. Kuchnia -    9,69 m2 (parter)
010. Pokój -  18,47 m2 (parter)
1.4. Korytarz -    0,33 m2 (poddasze)
1.5. Pokój -    9,20 m2 (poddasze)
1.6. Schowek gospodarczy                          -    0,90 m  2 (poddasze)
Lokal mieszkalny nr 2 razem -  45,46 m2

1.3.2.2.    Forma architektoniczna i funkcja budynku
Przebudowa,  rozbudowa  i  nadbudowa  budynku  zaprojektowana  została  w  jego  obrysie.
Zasadnicza  forma  architektoniczna  budynku  nie  ulegnie  zasadniczej  zmianie.  Celem
ujednolicenia  elewacji  południowo-wschodniej,  symetrycznie  do  lukarny  w  segmencie
południowym  na  elewacji  południowo-wschodniej  budynku,  zaprojektowano  przebudowę
części konstrukcji dachu nad segmentem północnym, gdzie zostanie wykonana w poziomie
poddasza analogiczna lukarna połączona z istniejącą.
W ramach zadania wybudowany zostanie po stronie północnej ganek nad wejściem do lokalu
nr 1 połączony symetrycznie z gankiem nad schodami do lokalu nr 2. 
Po  wykonanych  robotach  budynek  stanowił  będzie  bryłę  ujednoliconą  wysokościowo,
zarówno na elewacji północno-zachodniej jak i południowo-wschodniej. 

1.3.2.3. Roboty rozbiórkowe.
W związku z przebudową pomieszczeń, projekt przewiduje wykonanie następujących robót
wyburzeniowych w budynku:
- rozbiórkę części  konstrukcji  dachu wraz  z pokryciem w miejscu projektowanej lukarny,
rozbiórkę części stropu drewnianego w mieszkaniu nr 1, oraz rozbiórkę schodów wewnętrznej
klatki schodowej od parteru do poddasza w lokalu nr 1,
- wykucie (podniesienie) otworów okiennych w ścianie szczytowej północno-wschodniej,
- rozbiórkę części ścian działowych na poddaszu w części północnej budynku 
- rozbiórkę warstw posadzkowych, tynków i okładzin ściennych w lokalu nr 1
- demontaż okien i drzwi,
- demontaż instalacji wewnętrznych wod-kan oraz elektrycznych w lokalu nr 1

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, teren wokół budynku należy ogrodzić przed
dostępem dla osób postronnych i oznakować tablicami informacyjnymi. 
Przed przystąpieniem do rozbiórki drewnianej konstrukcji stropu, należy najpierw rozebrać



ścianki  działowe  na  poddaszu  budynku,  oraz  zdjąć  dociążającą  strop  cegłę  ceramiczną.
Następnie  należy  bezwzględnie  podstemplować  belki  stropowe  po  obu  stronach  ściany.
Stemplowanie wykonać w miarę potrzeby podpierając również stropy niższych kondygnacji.
Rozbiórkę  fragmentu  stropu  oraz  fragmentów  ścian  konstrukcyjnych  można  rozpocząć
dopiero po prawidłowym (stabilnym) podstemplowaniu pozostającej części stropu. 
Do wykucia (podniesienia) otworów okiennych na ścianie szczytowej północno-wschodniej
można   przystąpić  dopiero  po  zamontowaniu  nowych  nadproży  żelbetowych
prefabrykowanych. Nadproża montować należy kolejno w wykutych po jednej stronie ściany
bruzdach,  każdorazowo  klinując  ścianę  nad  nadprożem.  Do  montażu  kolejnego  nadproża
można przystąpić po ułożeniu i podklinowaniu nadproża zabudowanego po przeciwnej stronie
muru. Dopiero po osadzeniu nadproży można wyburzyć fragment muru pod nimi. Nie należy
rozkuwać ściany na całej jej grubości przed montażem belek. 
Przebudowywany fragment konstrukcji dachu można rozebrać po demontażu pokrycia dachu.
Usuwane  fragmenty  ścian  i  konstrukcji  drewnianej  dachu  należy  wycinać  ostrożnie,
sposobem ręcznym, bez użycia ciężkiego sprzętu pneumatycznego, który mógłby uszkodzić
pozostające fragmenty ścian. Podczas kucia nie można dopuścić do pękania pozostawionych
części muru. 
Gruz  z  miejsca  rozbiórki  należy  transportować  za  pomocą  rynien  i  wywieźć  poza  teren
obiektu na miejsce składowania. Nie dopuszcza się zrzucania gruzu z wysokości bez użycia
rynien.
Wszelkie roboty wyburzeniowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, pod nadzorem
osoby posiadającej  odpowiednie  uprawnienia  budowlane oraz  zgodnie  z  rozporządzeniem
MBiPMB zawartym w dzienniku ustaw nr 13 poz. 93 z dn. 28.03.1972 r.
Gruz i materiał z rozbiórki należy wywieźć poza teren objęty budową.

1.3.2.4. Projektowane rozwiązania konstrukcyjne w budynku
1.3.2.4.1. Fundamenty
Zaprojektowano fundament pod fragment ściany konstrukcyjnej ganku na schodach budynku.
Fundamenty należy wykonać z betonu C20/25 zbrojonego stalą A-IIIN Rb500 i A-I. Otulina
min  5  cm.  Głębokość  posadowienia  1  m  poniżej  terenu  istniejącego.  Ścianę  fundamentu
można wykonać jako murowaną z bloczków betonowych.  Przy ścianach fundamentowych
budynku wykonać dylatację grub. 5 cm wypełnioną  styrodurem.

1.3.2.4.2. Ściany murowane
Ściany zewnętrzne ganku do lokalu nr 1 zaprojektowano z pustaka ceramicznego grubości 19
cm na  zaprawie  ciepłochronnej,  ocieplonego  od  zewnątrz  płytami  styropianu  EPS  031 o
grubości 15 cm, metodą lekką mokrą. 
Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji projektowej ocieplenia ścian zewnętrznych całego
budynku  metodą  lekką  mokrą,  która  nie  jest  częścią  składową  niniejszej  dokumentacji.
Zgodnie  z  posiadaną  przez  Inwestora  dokumentacją,  ściany  zostaną  docieplone  płytami
styropianu EPS 031 o grubości 15 cm.  
Zamurowania oraz przemurowania istniejących ścian należy wykonać z cegły kratówki na
zaprawie cementowo –wapiennej.

1.3.2.4.3. Stropy, belki stropowe.
W lokalu nr  1,  w związku z budową schodów na poddasze,  zaprojektowano przebudowę
odcinka stropu drewnianego. Jako konstrukcję wzmacniającą strop w miejscu projektowanego
otworu  na  schody,  zaprojektowano  kształtowniki  stalowe  HEA200  wsparte  na
konstrukcyjnych  ścianach  nośnych.  Pomiędzy  kształtownikami,  w  miejscu  powstałego
otworu, należy zamontować wymian z belki drewnianej 16x20 cm, który należy  przykręcić
do środnika belki  stalowej  śrubami M16,  poprzez  kątownik 90x50x50x2,5 mm. Stosować



kształtowniki ze stali St3. Belki stalowe należy posadowić na ścianach konstrukcyjnych na
poduszkach z betonu C12/15 grubości min. 10 cm.
Powstały po  rozebraniu  istniejących  schodów otwór  w  stropie,  należy uzupełnić  belkami
drewnianymi  16x20  mocowanymi  śrubami  do  istniejących  wymianów  drewnianych  i
wypełnić konstrukcją stropową zgodnie ze stanem istniejącym. Elementy konstrukcji stropu
należy  wykonać  z  krawędziaków  kl.  I  –  szej.  Wszystkie  elementy  drewniane  należy
zabezpieczyć  preparatami przeciwgrzybicznymi, owadobójczymi oraz ognioochronnymi do
stopnia nie zapalności. 
W  miejscu  wyburzanego  odcinka  sklepienia  piwnic  zostanie  wykonana  płyta  stropowa
żelbetowa grub. 12 cm wsparta na ścianach nośnych, oraz na kształtowniku HEB 140. Po
zamontowaniu  kształtownika  stalowego  należy  wykonać  płytę  stropową  żelbetową  grub.
12cm,  pozostawiając  otwór  na  zejście  o  wym.  60x70.  Istniejący otwór  w sklepieniu  nad
piwnicą należy zabetonować płytą żelbetową grub. 12 cm. Konstrukcję  wykonać należy z
betonu C20/25 zbrojoną krzyżowo stalą A-IIIN oraz AI  Ø8 co 12 cm. 

1.3.2.4.4. Wieniec żelbetowy.
Nad ścianką szczytową lukarny, wykonać wieniec żelbetowy z betonu C20/25 o wym. 25x25
cm, zbrojony stalą AIIIN i AI 4Ø12. Strzemiona Ø6 co 25 cm. 
Nad ścianką osłonową ganku, wykonać  wieniec żelbetowy z  betonu C20/25 o wym. 19x19
cm, zbrojony stalą AIIIN i AI 4Ø12. Strzemiona Ø6 co 25 cm

1.3.2.4.5. Schody na poddasze.
Do komunikacji pionowej,  w lokalu nr 1 zaprojektowano nowe schody na poddasze, jako
zabiegowe  o  konstrukcji  drewnianej,  policzkowej,  wsparte  na  konstrukcyjnych  ścianach
budynku. Schody należy wykonać jako rozwiązanie indywidualne.

1.3.2.4.6. Nadproża okienne.
Jako nadproża okien na ścianie szczytowej oraz nad otworem okiennym i drzwiowym ganku,
należy zamontować typowe belki nadprożowe żelbetowe, według dostępnej na rynku oferty
handlowej.

1.3.2.4.7. Dach
Dach  nad  projektowaną  lukarną  został  zaprojektowany  jako  jednospadowy  prosty,
dostosowany pochyleniem do pochylenia istniejącej lukarny na południowej połaci dachu. 
Pod  podniesionym odcinkiem stropu,  należy zamontować  płatew 16x18 wspartą  z  jednej
strony na słupie 16x16, a z drugiej na istniejącej ścianie nośnej, na której oparte będą krokwie
13x15cm. Kąt pochylenia dachu na tym odcinku będzie wynosił  3°.  Przekroje elementów
podano w zestawieniu więźby dachowej oraz na rysunku rzutu więźby dachowej. Pod murłatę
oraz elementy stykające się z murem należy ułożyć dwie warstwy papy asfaltowej w celu
zabezpieczenia elementów przed wilgocią. Konstrukcję więźby wykonać z drewna klasy C24.
Murłatę należy kotwić co 1,5 m z wieńcem, przy pomocy kotew stalowych z prętów Ø16
gwintowanych. Elementy konstrukcji więźby dachowej należy wykonać z krawędziaków kl. I
- szej, o przekrojach wskazanych w zestawieniu. 
Dach  części  przebudowywanej  należy  połączyć  z  konstrukcją  dachu  budynku  głównego
poprzez rozebranie części pokrycia i połączenie projektowanej konstrukcji z krokwiami dachu
głównego. 
Wszystkie  elementy  drewniane  należy  zabezpieczyć  preparatami  przeciwgrzybicznymi,
owadobójczymi  oraz  ognioochronnymi  do  stopnia  nie  zapalności.  Elementy  niewidoczne
należy zabezpieczyć preparatami solnymi, a widoczne lakierobejcami. Jako pokrycie dachu
lukarny zaprojektowano papę wierzchniego krycia. 

 



1.3.2.4.8. Ścianki działowe
Ściany działowe murowane
Nowe ścianki działowe na parterze i poddaszu budynku zaprojektowano w lekkiej konstrukcji
systemowej  z  płyt  G-K  na  ruszcie  stalowym.  Ścianki  należy  wypełnić  płytami  wełny
mineralnej  dostosowanymi  do  grubości  ścian.  Ścianki  oddzielające  część  użytkową  od
nieużytkowej części strychu, należy wykonać o odporności ogniowej EI30. 

1.3.2.4.9. Ganek nad schodami zewnętrznymi.
Od strony północnej budynku, zaprojektowano nad schodami zewnętrznymi do lokalu nr 1
ganek, który wykonany będzie w obrysie schodów, symetrycznie do ganku przy wejściu do
lokalu nr 2. Ściany murowane ganku, zostaną wykonane z pustaka ceramicznego grub. 19 cm
i posadowione zostaną bezpośrednio na płycie biegu schodowego. W celu uzyskania symetrii
część  ścianki  osłonowej  ganku  posadowiona  będzie  na  fundamencie  żelbetowym,
wykonanym  w  miejscu  płyty  spocznikowej  schodów.  Fundamenty  oraz  ściany  ganku  w
miejscu  wykonania  nowego  fundamentu  oddylatowane  zostaną  od  budynku  dylatacją
grubości  5  cm.  W  miejscu  połączenia  ławy  fundamentowej  projektowanego  ganku  z
istniejącymi  fundamentem  schodów  zewnętrznych  pręty  zbrojeniowe  projektowanej  ławy
należy zakotwić w istniejących fundamentach schodów za pomocą kotew chemicznych na
głębokość  min.  20cm.  Ściany osłonowe  ganku  zwieńczone  zostaną  w  poziomie
projektowanego zadaszenia wieńcem żelbetowym na całej długości ścian.

1.3.2.4.10. Zadaszenie nad gankiem.
Nad  wejściami  do  budynku,  zaprojektowano  wykonanie  stropodachu  jednospadowego  o
konstrukcji  drewnianej  prostej,  z  krokwi  8x16,  ocieplonego  płytami  wełny  mineralnej.
Pokrycie dachu na gankiem, z uwagi na zapisy w MPZP dla miasta Jaworzna, zaprojektowano
blachy dachówkopodobnej powlekanej w kolorze czarnym .
Kąt  pochylenia  dachu  nad  gankiem będzie  wynosił  23°.  Przekroje  elementów podano w
zestawieniu więźby dachowej  oraz  na  rysunku rzutu  więźby dachowej.  Pod murłatę  oraz
elementy  stykające  się  z  murem  należy  ułożyć  dwie  warstwy  papy  asfaltowej  w  celu
zabezpieczenia elementów przed wilgocią. Konstrukcję więźby wykonać z drewna klasy C24.
Murłatę należy kotwić co 1,5 m z wieńcem, przy pomocy kotew stalowych z prętów Ø16
gwintowanych. Elementy konstrukcji więźby dachowej należy wykonać z krawędziaków kl. I
- szej, o przekrojach wskazanych w zestawieniu. 
Wszystkie  elementy  drewniane  należy  zabezpieczyć  preparatami  przeciwgrzybicznymi,
owadobójczymi  oraz  ognioochronnymi  do  stopnia  nie  zapalności.  Elementy  niewidoczne
należy zabezpieczyć preparatami solnymi, a widoczne lakierobejcami. Jako pokrycie dachu
zaprojektowano arkusze blachy dachówkopodobnej. 

1.3.2.4.11. Kominy 
Trzony  kominowe  w  budynku  są  w  dobrym  stanie  technicznym.  W  celu  prawidłowej
wentylacji pomieszczeń lokalu nr 1, zaprojektowano dodatkowy przewód wentylacyjny, który
zostanie  dobudowany do  istniejącego  trzonu.  Dobudowany przewód  wentylacyjny należy
wybudować z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie c-w. 
Ponad dachem, przewody wentylacyjne należy wykonać z wylotem bocznym o wym. 20 x 15
[cm] zabezpieczonym siatką przed ptakami, ze stali ocynkowanej. 
Wszystkie  prace  związane  z  przebudową  kominów  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-89/B-
10425 i zasadami sztuki budowanej. 
W  związku  z  planowaną  lokalizacją  kotła  gazowego  w  lokalu  nr  2,  zaprojektowano
zewnętrzny przewód powietrzno spalinowy, stalowy 80/125, wyprowadzony poprzez ścianę
zewnętrzną ponad dach budynku.



1.3.2.4.12. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
Ocieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku  objęte  jest  projektem  ocieplenia  który  jest  w
posiadaniu inwestora i nie jest objęty zakresem niniejszego projektu.

1.3.2.5. Elementy wykończenia
1.3.2.5.1. Posadzki 
-  w pokojach: panele podłogowe drewniane o kl. ścieralności co najmniej Kl. C3
- w pomieszczeniach kuchennych - płytki ceramiczne antypoślizgowe o klasie ścieralności 5
i  klasie  odporności  na  uderzenia  powyżej  8,  układane  na  kleju,  z  fugą  silikonową
wodoodporną. 
- w przedpokoju: płytki gressowe, 5 klasa ścieralności układane na kleju.
Wszystkie zastosowane wykładziny muszą posiadać wymagane świadectwa i atesty ITB. 

1.3.2.5.2. Okładziny ścienne, tynki.
W budynku w zaprojektowano tynk cementowo-wapienny kat. III, wykończony gładzią 
gipsową. 
- w łazience płytki ceramiczne do wysokości 1,60 m z fugą wodoodporną.

1.3.2.5.3. Wykończenie ścian, roboty malarskie.  
Zaprojektowano  wykończenie  tynków  wewnętrznych  poprzez  malowanie  farbami
akrylowymi  lub  silikonowymi.  Po  powłoką  malarską  na  ścianach  należy  wykonać  gładź
gipsową i zaimpregnować podkładem gruntującym dobranym do rodzaju farby.
Stosować lakiery o krótkim okresie karencji, z atestami higienicznymi dopuszczającymi do
stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych.

1.3.2.5.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa 
- drzwi zewnętrzne: W nowym wejściu do lokalu nr 1 zaprojektowano drzwi o konstrukcji
drewnianej o wsp. U= 1,3 W/m2*K.
- W pomieszczeniach mieszkalnych zaprojektowano drzwi wewnętrzne płytowe pełne i 
przeszklone.  Na  budowę  dostarczyć  należy  stolarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z
okuciami, uszczelkami i zamkami.  

Stolarka okienna
W budynku zaprojektowano okna z PVC wielokomorowego, jednoramowe szklone szkłem
zespolonym zwykłym o wymiarach zgodnych z załączonym zestawieniem o współczynniku
przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2·K), Rw 35 dB. 
W  górnej  ramie  skrzydeł  okiennych  zamontować  należy  nawiewniki  higrosterowane  o
współczynniku infiltracji w przedziale 0,5-1,0 m3/mhdaPa. Zastosować okucia obwiedniowe
z mikrouchylaniem i zaczepem antywłamaniowym, rozwieralno-uchylne. 
Okna mocować przy pomocy dybli  stalowych  w ilościach  podanych  w SST i  uszczelnić
pianką poliuretanową. Sposób otwierania okien zgodnie z załączonym rysunkiem zestawienia.

1.3.2.5.5. Izolacje 
Izolacje przeciwwilgociowe
Jako izolację przeciwwilgociową konstrukcji fundamentu pod ściankę ganku zaprojektowano
warstwy: 1xAbizol R + 2x Abizol P.



Izolacje termiczne
Jako  ocieplenie   stropodachu  nad  poddaszem  użytkowym  i  nad  gankiem  wejściowym,
zaprojektowano izolację cieplną z płyt wełny mineralnej o wsp. λ=0,030 gr. 20 cm. 

1.3.2.5.6. Obróbki blacharskie 
Obróbki  blacharskie  na  dachu  należy  wykonać  z  blachy  stalowej  grub.  0,55  mm,
ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi w kolorze dachu. 
Jako orynnowanie budynku należy wykorzystać istniejące rury spustowe i rynny dachowe. 

1.3.2.5.7. Parapety 
Parapety wewnętrzne w budynku należy wykonać z PVC komorowego. 

1.3.2.5.8. Balustrady – Na schodach wyjściowych na poddasze, należy zamontować bariery o
wysokości 110cm.

1.3.3. Instalacje
Z  uwagi  na  planowane  zmiany  funkcjonalne,  zaprojektowano  przebudowę  instalacji
wewnętrznych w budynku. W budynku zaprojektowano przebudowę następujących instalacji:

- Instalacja  wodno-kanalizacyjna  oraz  ciepłej  wody.  Instalacja  wodociągowa  w
lokalu nr 1 zostanie wymieniona w całości. Szczegóły rozwiązań projektowych zawarto w
załączonym projekcie instalacji sanitarnych.

- Instalacja  centralnego ogrzewania.  W lokalu  nr  1  i  2  zaprojektowano  instalację
centralnego  ogrzewania  zasilaną  z  kotłów dwufunkcyjnych  na  paliwo  gazowe.  Szczegóły
rozwiązań projektowych zawarto w załączonym projekcie instalacji sanitarnych.

- Instalacje elektryczne: Instalacja elektryczna w lokalu nr 1 i na poddaszu budynku 
zostanie przebudowana w całości. Zaprojektowano  instalację oświetlenia zasadniczego,  
instalację zasilania gniazd wtykowych i siły. Szczegóły rozwiązań projektowych zawarto w 
załączonym projekcie instalacji elektrycznej.

1.3.4. Dane  techniczne  obiektu  charakteryzujące  wpływ  obiektu  budowlanego
na środowisko.
Budynek zlokalizowany jest na terenach o funkcji mieszkalnej. Planowe roboty nie zmieniają
funkcji budynku. 
Materiały  użyte  do  przebudowy i  wykończenia  nie  stwarzają   zagrożenia  dla  środowiska
naturalnego. Inwestycja nie powoduje powstawanie odpadów szkodliwych dla środowiska.
Obiekt podłączony jest do sieci kanalizacyjnej.  

1.3.5. Wyposażenie higieniczno-sanitarne.
Projekt po przebudowie i rozbudowie spełniał będzie wymagania obowiązujących przepisów
w zakresie wyposażenia higieniczno sanitarnego. 
Układ  pomieszczeń  zaprojektowano w taki  sposób,  aby spełnić  wymagania  higieniczno –
sanitarne mieszkańców. 
Powierzchnia  okien  zapewnia  dostateczne  doświetlenie  pomieszczeń  lokalu  światłem
dziennym.



1.3.6. Warunki ochrony pożarowej.
1.3.6.1. Ochrona przeciwpożarowa 
Warunki  ochrony  przeciwpożarowej  dla  budowanego  obiektu  określono  zgodnie
z  postanowieniami  rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 roku, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.).

1.3.6.2. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji;
Budynek, z uwagi na wys. wynoszącą 7,38 m, zalicza się do budynków niskich N.
Ilość kondygnacji nadziemnych – 2 (wraz z poddaszem użytkowym) 
Łączna powierzchnia użytkowa budynku (PN):    PN = 229,17 m2

1.3.6.3. Odległość od obiektów sąsiadujących;
-  Budynek  wybudowany jest  jako  wolnostojący.  Najbliżej  położone  budynki  o  tej  samej
funkcji po stronie południowej i północnej, położone są w odległości 13 m, najbliżej położony
budynek gospodarczy, położony jest w odległości 8 m na południowy-wschód od budynku
objętego projektem.

1.3.6.4. Parametry pożarowe występujących substancji palnych;
W  budynku  nie  przewiduje  się  składowania  materiałów  niebezpiecznych  pożarowo,
w rozumieniu przepisów pożarowych.

1.3.6.5. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego;
Budynek  zakwalifikowany  do  kategorii  ZL IV–  dla  tego  typu  obiektów  nie  określa  się
gęstości  obciążenia  ogniowego.  Przewidywana  gęstość  obciążenia  ogniowego  nie  będzie
przekraczała 500 MJ/m2.

1.3.6.6. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji 
i w poszczególnych pomieszczeniach;
Budynek zalicza się do kat. zagrożenia ludzi ZL IV (funkcja mieszkalna).

1.3.6.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;
W budynku nie występują przestrzenie i strefy zagrożenia wybuchem. Brak także 
pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

1.3.6.7. Podział obiektu na strefy pożarowe
Budynek w całości stanowi jedną strefę pożarową.

1.3.6.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień
rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych
Przyjęta klasa odporności pożarowej dla budynku - „D”.
Wymagania dot. odporności ogniowej elementów budynku

l.p.      Element budynku Klasa odporności
pożarowej

wymagana
1 Główna konstrukcja nośna R 30
2 Konstrukcja dachu   -
3 Strop REI 30
4 Ściana zewnętrzna EI 30
5 Ściana wewnętrzna   -



Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe budynku wykonane są z materiałów niepalnych,
trudnopalnych  i nierozprzestrzeniających ogień.
Budynek spełnia wymagania dot. odporności ogniowej elementów, jak dla budynku w klasie
„D” odporności pożarowej. 

1.3.6.9. Warunki ewakuacji;
Szerokość drzwi zewnętrznych jest zgodna z przepisami.
Odległość ewakuacji  od najdalszego pomieszczenia do wyjścia spełnia warunki  określone
przepisami p. poż. 
- dla ZL IV 40 m – warunek spełniony

1.3.6.10. Sposób    zabezpieczenia    przeciwpożarowego    instalacji    użytkowych:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.
Przewody wentylacji grawitacyjnej wykonane są z materiałów niepalnych. 

1.3.6.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie,
Budynek jest zaopatrzony w następujące urządzenia przeciwpożarowe:
- wyłącznik główny prądu

1.3.6.12. Wyposażenie w gaśnice;
Obiekt w części ZLIV nie wymaga wyposażenia w gaśnice.

1.3.6.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru;
Dostęp do sieci hydrantowej zapewniony jest na sieci wodociągowej przebiegającej wzdłuż ul
K. Olszewskiego.

1.3.6.14. Drogi pożarowe.
Dojazd  dla  samochodów  straży  pożarnej  zapewniony  jest  od  zachodniej  strony  działki,
bezpośrednio z ul. K. Olszewskiego.



IV. EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU
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1. Opis stanu istniejącego budynku.
1.1. Lokalizacja
Obiekt objęty ekspertyzą zlokalizowany jest w Jaworznie przy ul. K. Olszewskiego 19  na
działce  nr  3/51  obr.  0277,277 j.  ew.  246801_1,  Miasto  Jaworzno,  na  terenach  zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Budynek jest wybudowany jako wolnostojący.
Teren  wokół  obiektu  jest  uporządkowany  i  zagospodarowany.  Dojście  do  budynku
zapewnione jest poprzez istniejące tereny utwardzone.
Zgodnie z zapisami MPZP Miasta Jaworzno, teren działki położony jest w granicach obrębu
górniczego  „Jaworzno-Jeleń” i obszarów górniczych „Jaworzno II”. Na dzień sporządzania
planu miejscowego (28.04.2009 r.) dla terenu MJ25 występowało zagrożenie duże (kl. III). W
związku  z  czym  występuje  ograniczona  przydatność  budowlana  terenu,  oraz  duże
prawdopodobieństwo konieczności uzdatniania terenu dla zabudowy.
Według uzyskanej Informacji o warunkach górniczo geologicznych nr 43/2021 znak: TMG-
1/GM/239/5225-43/2021/3665  z  dnia  08.03.2021  wydanej  przez  Tauron  Wydobycie  S.A.
nieruchomość  położona  jest  w  granicach  terenu  Górniczego  TAURON  Wydobycie  S.A.
ZG Sobieski w Jaworznie.

1.2. Charakterystyka obiektu.
Jest  to  budynek  mieszkalny  jednorodzinny  dwukondygnacyjny  (z  poddaszem  częściowo
użytkowym), częściowo podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej z dachem
dwuspadowym  o  konstrukcji  drewnianej  pokrytym  częściowo  papą,  a  częściowo  blachą
trapezową. Obiekt wybudowany został w I-szej połowie XX wieku na planie prostokąta o
wym.  10,80x16,98  w  formie  bliźniaka  jednorodzinnego  i  swoją  formą  nawiązuje  do
budynków mieszkalnych jednorodzinnych które usytuowane są na działkach sąsiadujących. 
Po  północno-wschodniej  stronie  budynku  schody  wejściowe  do  jednego  z  lokali  są
zabudowane gankiem przykrytym dachem jednospadowym. Wejście do 2-go z lokali nie jest
zabudowane w związku z czym na elewacji brak symetrii formy architektonicznej.
Nad południową częścią  budynku wybudowana  została  na  poddaszu obszerna  lukarna,  w
związku z czym powstała dodatkowa powierzchnia mieszkalna na poddaszu, wskutek czego
cały segment południowy zajmowany jest przez jeden lokal mieszkalny dwupoziomowy.
W północnej części budynku pozostała istniejąca tradycyjna lukarna doświetlająca poddasze,
które w całości jest poddaszem nieużytkowym 
Nad  kondygnacją  parteru  w  budynku  wykonane  są  stropy  drewnie.  Nad  piwnicami
zastosowano sklepienia kolebkowe ceglane.
Nad całym budynkiem wykonany jest dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo
kleszczowej, pokryty częściowo papą bitumiczną i częściowo blachą trapezową powlekaną. 

Instalacje wewnętrzne
Budynek wyposażony jest w następujące instalacje.
� Wewnętrzną instalację elektryczną.
� Wewnętrzna instalacja wodno kanalizacyjną
Ogrzewanie pomieszczeń w segmencie południowym realizowane jest z lokalnej kotłowni na
paliwo stałe. 
Lokale usytuowane w segmencie północnym budynku ogrzewane są piecami kaflowymi na
paliwo stałe oraz kominkiem.

1.3. Układ funkcjonalny.
Główne  wejścia  do  budynku  usytuowane  są  na  elewacjach  północno-wschodniej  i
południowo-zachodniej. 
W budynku wydzielone są 3 niezależne lokale mieszkalne.



- Lokal nr  1 – zajmuje część parteru segmentu północnego, oraz część poddasza,  które z
uwagi  na  niedostateczne  naświetlenie  światłem  dziennym  oraz  wysokość  nie  spełnia
wymogów jak dla pomieszczenia mieszkalnego. Jest to lokal jednopokojowy z kuchnią i bez
łazienki.  Z  uwagi  na  brak  łazienki,  lokal  nie  spełnia  warunków  samodzielnego
funkcjonowania.
- Lokal nr 2 - zajmuje pozostałą część segmentu północnego. Jest to lokal jednopokojowy z
kuchnią i łazienką. Lokal spełnia warunki samodzielnego funkcjonowania.
-  Lokal  nr  3  –  zajmuje  w  całości  segment  południowy.  Jest  to  lokal  mieszkalny
dwupoziomowy, z dwoma pokojami, kuchnią i łazienką na kondygnacji parteru  oraz dwoma
pokojami  i  łazienką  na  kondygnacji  poddasza.  Lokal  spełnia  warunki  samodzielnego
funkcjonowania.
Komunikacja  pionowa  z  kondygnacją  poddasza  w  budynku,  zapewniona  jest  poprzez
istniejące w każdym mieszkaniu schody o konstrukcji drewnianej. 
Piwnice składają się z 4 pomieszczeń gospodarczych. 

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych:
Lokal nr 1 :   51,23 m2

Lokal nr 2 :   34,16 m2

Lokal nr 3 : 105,10 m2

Powierzchnia użytkowa przynależnych piwnic:
Lokal nr 1 :   4,80 m2

Lokal nr 2 :   4,80 m2

Lokal nr 3 :   9,30 m2

1.4. Konstrukcja budynku.
-   Fundamenty: Fundamenty  budynku  wykonane  są  z  cegły  ceramicznej  pełnej  oraz  z
kamienia. Fundamenty posadowione są na głębokości ok. 1,6 oraz 1,1 m od poziomu terenu.
Na  fundamentach  oraz  ścianach  fundamentowych  brak  jest  widocznych  pęknięć
wskazujących na ich osiadanie lub działanie szkód górniczych. W piwnicach wyczuwalny jest
zapach stęchlizny. Brak śladów zalewania wodami podskórnymi, wskazuje że poziom wód
gruntowych  jest  ustabilizowany poniżej  poziomu posadowienia  budynku.  Stan  techniczny
konstrukcji fundamentów należy uznać za zadowalający.

- Ściany nadziemia – Ściany konstrukcyjne budynku wykonane są jako  murowane z cegły
ceramicznej  pełnej  na  zaprawie  cementowo  –  wapiennej.  Grubość  ścian  zewnętrznych  -
48cm. Grubość ścian konstrukcyjnych wewnętrznych 25 cm. Na ścianach konstrukcyjnych
nie zauważono pęknięć i zarysowań wskazujących na przekroczenie naprężeń na grunt pod
fundamentami. Stan techniczny ścian konstrukcyjnych można uznać za dobry. W poziomie
posadowienia więźby dachowej nie stwierdzono wieńców żelbetowych spinających.

-  Stropy  -  Nad piwnicami  wykonane są  sklepienia  ceglane  wsparte  na  konstrukcyjnych
ścianach  piwnic.  Nad  kondygnacją  parteru  budynku  wykonane  są  stropy  o  konstrukcji
drewnianej,  dociążone  i  ocieplone  cegłą  ceramiczną  na  poddaszu.  Na  sklepieniach
piwnicznych brak jest znaczących śladów zarysowań wskazujących na przekroczenie stanu
granicznego  nośności  sklepień.  Stropy drewniane  nie  wykazują  obwiśnięć  jak również  w
miejscach  wykonanych  odkrywek  nie  stwierdzono  porażenia  biologicznego  belek
konstrukcyjnych  stropów.  Stan  techniczny  stropów  drewnianych  można  uznać  za
zadowalający. 

-  Schody –  Schody  zewnętrzne  wykonane  są  jako  płytowe,  żelbetowe.  Stan  techniczny
schodów żelbetowych jest dobry. Schody wewnętrzne wykonane są w konstrukcji drewnianej



policzkowej,  jako  zabiegowe.  Stan  techniczny  istniejących  schodów  drewnianych  jest
zadowalający.  Do piwnic wykonane są schody drewniane.

-  Dach –  Nad  budynkiem  wykonany  jest  dach  do  konstrukcji  drewnianej,  płatwiowo
kleszczowej, o kącie pochylenia 250.  Nad segmentem południowym w latach poprzednich
część  południowo-wschodniej  połaci  została  podniesiona  w  formie  lukarny,  przykrytej
dachem  płaskim,  pokrytym  blachą  trapezową  o  kącie  pochylenia  ok.  30.  Na  elementach
konstrukcji  dachu  nie  stwierdzono  znaczących  ognisk  porażenia  biologicznego  grzybem
budowlanym,  lub  szkodnikami  drewna.  Nie  występują  również  ugięcia  elementów
konstrukcji,  które mogą wskazywać na przekroczenie ich stanu nośności.  Stan techniczny
elementów konstrukcji dachu można uznać za dobry. 

-  Kominy: budynek  posiada  przewody  wentylacyjne  i  dymowe  murowane  z  cegły
ceramicznej  pełnej,  z  wylotami  bocznymi  oraz  górnymi,  ponad  dachem  zwieńczone
nakrywami  z  cegły  ceramicznej.  Część  pomieszczeń  wentylowana  jest  poprzez  nasady
wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku. Na poddaszu kominy zostały orapowane
zaprawą c-w.

1.5. Elementy wykończenia.
W  lokalu  nr  1  zajmującym  północno-zachodni  narożnik  parteru  budynku  (lokal
niezamieszkany) elementy wykończenia budynku są w 100% zużyte i wymagają odtworzenia.
W lokalu  nr  2  (północno-wschodni  narożnik  segmentu  północnego)  oraz  w  lokalu  nr  3
(segment południowy) elementy wykończenia są w dobrym stanie technicznym.  

1.6. Dane techniczne obiektu istniejącego
Powierzchnia zabudowy budynku Pz =  202,76 m2

Powierzchnia użytkowa budynku Pu =  209,39 m2

Kubatura budynku V  = 1200,41 m3

Wysokość budynku całkowita H  =   7,38 m
Liczba kondygnacji:              - 2
Podpiwniczenie:                     - częściowe
Rodzaj dachu:                        - dwuspadowy
Rodzaj zabudowy - wolnostojący

1.7.     Izolacyjność cieplna zewnętrznych przegród budynku.
Przegrody zewnętrzne budynku nie spełniają wymogów izolacyjności cieplnej zawartych w
obowiązujących przepisach. Inwestor jest w posiadaniu dokumentacji projektowej ocieplenia
budynku 

1.8. Ekspertyza techniczna.
Ściany fundamentowe - W trakcie wizji lokalnej stwierdzono nieznaczne ślady zawilgocenia
ścian piwnic w ich dolnych partiach. Brak jest widocznych pęknięć ścian fundamentowych
wewnątrz i na zewnątrz budynku, wskazujących na nieprawidłową pracę fundamentów. Stan
techniczny ścian fundamentowych oceniam na dobry.

Ściany nadziemia -  Na ścianach  konstrukcyjnych  zewnętrznych  i  wewnętrznych  z  cegły
ceramicznej  pełnej,  nie  stwierdzam  pęknięć  ani  zarysowań  wskazujących  na  osiadanie
fundamentów  spowodowane  przekroczeniem  dopuszczalnych  naprężeń  na  grunt  pod
fundamentami,  lub  na  działanie  szkód  górniczych.  Ściany  zewnętrzne  są  nieocieplone.
Ogólnie stan ścian konstrukcyjnych oceniam na dobry.



Stropy -  Na  stropach  piwnic  i  parteru,  brak  widocznych  śladów  ugięć  lub  pęknięć
wskazujących na przekroczenie stanu granicznego nośności stropów. Nie zauważono również
uszkodzenia  elementów  konstrukcji  drewnianej  stropów  czynnikami  biologicznymi.  Stan
techniczny stropów w obecnej chwili oceniam na dobry.

Dach – Konstrukcja dachu nad budynkiem nie wykazuje ugięć i powichrowań, wskazujących
na  jego  przeciążenie.  Na  elementach  konstrukcji  nie  zauważono  śladów  porażenia
biologicznego szkodnikami drewna, lub grzybem budowlanym. Pokrycie dachu jest szczelne.
Stan techniczny elementów konstrukcji dachu oraz jego pokrycia można uznać za dobry.

1.9.  Wnioski i zalecenia
Po przeprowadzonych oględzinach obiektu stwierdzam:
1. Podstawowe  elementy  konstrukcji  budynku  (fundamenty,  ściany  konstrukcyjne,  stropy
oraz  konstrukcja  dachu)  nie  wykazują  oznak  nieprawidłowej  pracy  fundamentów  ani
przekroczenia  dopuszczalnych  naprężeń  konstrukcji.  Stan  techniczny  tych  elementów
oceniam jako zadowalający.

2. Sprawdzono  obliczeniowo  stan  naprężeń  na  grunt,  pod  istniejącymi  fundamentami.
Uwzględniając,  że  grunt  pod  fundamentami  jest  ustabilizowany,  oraz  że  przewidywane
zwiększenie  obciążenia nie przekroczy 20% obciążenia  istniejącego,  nie  ma konieczności
wzmacniania fundamentów pod budynkiem na podstawie PN-59/B-03020 poz.3.5 str38.

3. Budynek  nie  posiada  zabezpieczeń  konstrukcji  na  działanie  szkód  górniczych.  Jednak
szczegółowe  oględziny  elementów  konstrukcji  i  wykończenia  budynku  nie  wykazały
jakichkolwiek objawów szkodliwych wpływów obszaru górniczego na ich stan techniczny.
Budynek jest stabilny. Jednocześnie zgodnie z pismem wydanym przez Tauron Wydobycie
S.A. znak: TMG-1/GM/239/5225-43/2021/3665 z dnia 08.03.2021:

- obecnie brak jest wpływów wywołanych dokonaną w przeszłości eksploatacją Górniczą –
teren górniczo uspokojony.
- do roku 2040 nie przewiduje się prowadzenia eksploatacji górniczej.
- inwestycja znajduje się w zasięgu płytkiej eksploatacji górniczej na głęb. od ok. 4 m.
- w granicach działki znajdował się Szyb nr 1 – częściowo podsadzkowy, który został  
zlikwidowany.

Zgodnie z treścią informacji, na etapie projektowania należy uwzględnić określone informacją
czynniki.

4. W trakcie prac projektowych zalecam wykonanie robót mających na celu ujednolicenie
bryły i symetrii budynku na elewacji północno-wschodniej i południowo-wschodniej. 

5. W pomieszczeniach piwnicznych zalecam na ścianach fundamentowych skuć uszkodzone
tynki ścian całej  ich wysokości,  następnie poddać suszeniu (pomieszczenia wietrzyć)  i po
pomalowaniu  suchych ścian preparatem grzybobójczym, tynki wykonać na nowo z zapraw
renowacyjnych (szerokoporowych).

6. Z uwagi na znaczny stopień zużycia, zalecam wymianę instalacji wod-kan i elektrycznej
w lokalu nr 1. 

7. Zalecam likwidację pieców grzewczych kaflowych w lokalach 1 i  2 usytuowanych  w
segmencie  północnym  budynku  i  wykonanie  instalacji  centralnego  ogrzewania  zasilanej
paliwami ekologicznymi, lub z sieci miejskiej.

8. Istniejące przegrody zewnętrzne (ściany)  nie spełniają wymogów obowiązującej  normy
cieplnej, w związku z czym zalecam ocieplenie ścian zewnętrznych zgodnie z Polską Normą
Budowlaną PN ISO 6946, zgodnie z dokumentacją, w której posiadaniu jest inwestor.



1.10. Orzeczenie końcowe
Generalnie stan techniczny konstrukcji budynku należy uznać za zadowalający, a jego remont
oraz przebudowa pomieszczeń jest  możliwy i  zasadny.  Elementy konstrukcji  budynku nie
wykazują uszkodzeń powodowanych przez szkody górnicze. Planowany zakres robót, który
ograniczy  się  do  robót  wykonywanych  w  obrysie  budynku  bez  istotnego  zwiększania
naprężeń na grunt  pod fundamentami,  przy uwzględnieniu ze budynek nie posiada oznak
działania szkód górniczych, oraz uzyskane informacje zawarte w piśmie Tauron Wydobycie
S.A.  znak:  TMG-1/GM/239/5225-43/2021/3665  upoważniają  do  stwierdzenia,  że  nie  ma
konieczności  wykonywania  dodatkowych  zabezpieczeń  na  szkody  górnicze.  Dalsza
eksploatacja obiektu po remoncie i przebudowie nie będzie zagrażała zdrowiu użytkujących i
bezpieczeństwu użytkowania obiektu, a warunki użytkowania ulegną znacznej poprawie pod
warunkiem wykonania wszystkich zaleceń zawartych w ekspertyzie.



2. Część rysunkowa……………………………………………………….
2.1. Inwentaryzacja budynku
Rys. I-1.   Rzut piwnic – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. I-2.   Rzut parteru – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. I-3.   Rzut poddasza – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. I-4.   Rzut więźby dachowej – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. I-5.   Rzut dachu – inwentaryzacja skala 1:100
Rys. I-6.   Przekrój A-A – inwentaryzacja skala 1:50
Rys. I-7.   Przekrój B-B – inwentaryzacja       skala 1:50
Rys. I-8.   Przekrój C-C – inwentaryzacja       skala 1:50
Rys. I-9.   Elewacje – inwentaryzacja        skala 1:100

2.2. Projekt architektoniczno budowlany
Rys A-1.   Rzut piwnic – stan projektowany skala 1:100
Rys A-2.   Rzut parteru – stan projektowany skala 1:50
Rys A-3.   Rzut poddasza – stan projektowany skala 1:50
Rys A-4.   Rzut więźby dachowej – stan projektowany      skala 1:100
Rys A-5.   Rzut dachu – stan projektowany skala 1:100
Rys A-6.   Przekrój A-A – stan projektowany skala 1:50
Rys A-7.   Przekrój B-B – stan projektowany skala 1:50
Rys A-8.   Przekrój C-C – stan projektowany skala 1:50
Rys A-9.   Elewacje – stan projektowany skala 1:100
Rys A-10. Zestawienie stolarki drzwiowej skala 1:50
Rys A-11. Zestawienie stolarki okiennej skala 1:50

2.3. Konstrukcja 
Rys K-1.   Schemat konstrukcji stropu – inwentaryzacja skala 1:100
Rys K-2.   Rzut więźby dachowej – inwentaryzacja skala 1:100
Rys K-3.   Rzut piwnic – stan projektowany    skala 1:100
Rys K-4.   Schemat konstrukcji stropu – stan projektowany skala 1:50
Rys K-4.   Rzut więźby dachowej – stan projektowany skala 1:100
Rys K-5.   Zestawienie stali i drewna 



V. OBLICZENIA STATYCZNO –
WYTRZYMAŁOŚCIOWE.



VI. INSTALACE WEWNĘTRZNE  SANITARNE
- Instalacja gazowa
- instalacja wodociągowa
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja C.O. 



VII. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
ELEKTROENERGETYCZNE


